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AGENDA (ALGEMEEN)
17 december
19 dec. t/m 3 jan.
12 januari 2016 - 19.30 uur
21 januari 2016

Kerstkuier
Kerstvakantie
info-avond over voortgezet onderwijs
wilgen knotten groep 7-8 (onder schooltijd)
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Ziek melden
Veel ouders hebben het mobiele nummer van de leerkracht(en) van hun kind. Het komt
voor dat ouders via de app of sms een kind ziek melden, maar het is al voorgekomen dat
die leerkracht dan die dag vrij is. Ik vind het geen wenselijke situatie dat een vrije
collega ziektemelding door moet geven aan de leerkracht voor de groep.
En ook komt het voor dat een leerkracht voor schooltijd geen tijd heeft om de app of
sms te bekijken en pas te laat ontdekt dat een kind ziek gemeld is.
Wij verzoeken de ouders dan ook vriendelijk hun zieke kind telefonisch af te melden via
het schoolnummer: 0594-659522.
Wij doen er alles aan deze telefoon vlot op te nemen. Vorige week bleken we even lastig
bereikbaar maar na melding ontdekten we dat de volumeknop niet goed was ingesteld.
Dat is meteen hersteld.
Margedag 26 februari 2016
Op vrijdag 26 februari 2016 hebben alle kinderen een extra dagje vrij, voorafgaand aan
de voorjaarsvakantie.
Kerstkuier
Er is wat verwarring over de eindtijd van de Kerstkuier. U heeft allen de aanvangstijd
ontvangen en deze wordt voor de zekerheid vandaag nogmaals met de nieuwsbrief
meegezonden. Tel daarbij ongeveer een uur of anderhalf uur op. Zo lang duurt de
Kerstkuier.
Op school ontvangen de kinderen na afloop nog iets lekkers aan de achterkant van het
gebouw. Daarna kan uw kind naar huis.
De groepen 7-8 spelen een bijzondere rol in de Kerstkuier. Zij zijn circa 18.00 uur
gereed met het programma en hun traktatie. De ouders van de leerlingen van groep 7-8
mogen zelf weten bij welke groep zij aansluiten om de Kerstkuier te lopen.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
We wensen iedereen veel plezier met de Kerstkuier.
NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Sprookje
We hebben afgelopen donderdag genoten van het sprookje "Het maanmannetje" in Leek.
We willen de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd, hierbij nogmaals heel
hartelijk bedanken.
Welkom op school !
In de kerstvakantie, donderdag 24 december wordt Robin van Houten 4 jaar! Alvast van
harte gefeliciteerd Robin en een gezellige verjaardag toegewenst! Robin is al een aantal
keren op bezoek geweest en vanaf maandag 4 januari 2016 komt hij elke dag bij ons op
school. Wij wensen Robin een leuke en leerzame tijd toe bij ons op Het Kompas.
Lichtje
De kinderen en de juffen verheugen zich al enorm op de kerst kuier komende
donderdag. Vandaag hebben de kinderen van groep 1 en 2 hun 'lampion' mee naar huis
gekregen. Het is de bedoeling dat u zelf thuis een lampion stokje met lichtje eraan
hangt en dat uw kind(eren) deze donderdagmiddag om half 4 weer meenemen naar
school, zodat deze licht kan bieden tijdens 'de reis'.

De kinderen kennen het kerstverhaal al heel goed en ze spelen het zelf na! Op de foto’s
poseren Jozef en Maria met de baby in doeken gehuld, de drie Koningen en een engel
met 2 herders.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Hoera, Aylinne en haar broer Youri hebben een broertje gekregen: Rayann.
Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk toegewenst!

De kinderen hebben afgelopen donderdag genoten van het sprookje. Alle ouders, die
hebben geholpen bij het vervoeren van de kinderen, willen we hartelijk bedanken.
Wist u dat?
- Er bij Stan ook gezinsuitbreiding komt? Zij krijgen binnenkort een pup.
- Laura herfstkampioen is geworden met haar hockeyteam? Van harte gefeliciteerd!!

- De kinderen dinsdag een leuke gymles hadden? En dat de hele gymzaal werd gebruikt?
- Onze lantaarntjes voor de Kerstkuier erg leuk worden? En dat deze morgen eerst mee
naar huis gaan?
Groep 3
Deze week ronden we kern 5 af. Na de vakantie starten we met kern 6. Met rekenen
hebben we flink moeten zweten op de splitssommen, maar met wat oefening is het ons
uiteindelijk wel gelukt om de splitssommen te begrijpen.
Groep 4
We starten deze week met een nieuw woordpakket! Woordpakket 11 met de aai, oei en
ooi- woorden gaan we oefenen.
Blok 3 van taal gaan we deze week ook proberen af te ronden.
Met rekenen zijn we druk bezig met voorbereidende sommen voor het aanleren van de
tafels en dat lukt al best goed. We hebben ook al even de tafel van 2, 5 en 10 opgezegd!
En na al dat harde werken, is het tijd voor vakantie! Heerlijk luieren en tijd om een leuk
boek te lezen op de bank of languit op bed of achterstevoren op een stoel of ..... jullie
weten vast nog wel meer gezellige plekjes om een boek te lezen. Goed blijven oefenen
met lezen, hoor!
We wensen iedereen fijne feestdagen toe en we hopen jullie weer in goede gezondheid
terug te zien op maandag 4 januari!
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Een broertje
Eindelijk dan toch ........ het broertje van Youri is geboren. Oh wat was dat spannend,
Youri hield ons regelmatig op de hoogte, hij kon bijna niet meer wachten. Maar gelukkig
op 11 december is Rayann geboren. Familie Stienstra van Harte Gefeliciteerd met jullie
zoon, geniet er van!

Toetsen
Deze week zijn we naast alle andere drukte ook nog bezig met de signaleringstoetsen
van Taal en Spelling. Na de vakantie zijn de controletoetsen (spelling pakket 9 t/m 12).
Er was toegezegd, dat er een samenvatting voor de geschiedenistoets van a.s. vrijdag
mee zou worden gegeven. Helaas hebben de leerlingen deze pas vandaag mee gekregen.
Kort dag dus, daarom is er vrijdag op school voorafgaand aan de toets ook nog tijd om
te oefenen.
Vrijdag worden ook de tafels van 1 t/m 10 herhaald.
Kerstlichtje
Het kerstlichtje gaat morgen om 14.15 uur mee naar huis, er moet dan thuis nog een
draadje worden bevestigd voor het lampionlampje. Bij de kerstkuier mogen de
leerlingen dit lampje meenemen, om wat licht in de duisternis te brengen.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Wilgenknotten
Donderdag 21 januari gaan de leerlingen wilgenknotten onder schooltijd.
Controledictee
Zowel groep 7 als groep 8 heeft vrijdag 18 december een controletoets voor spelling.
De woordpakketten 10-11-12 kunnen al geruime tijd geoefend worden via www.bloon.nl
Ook op school worden deze woordpakketten geoefend.
Woordpakket 9 gaat over werkwoordspelling. De regels worden telkens op school
besproken.
EN VAN DE MR
BERICHT VAN DE OR / MR
Koeltasjes
Op 3 december hebben alle leerlingen en teamleden via Sinterklaas een cadeau van de
OR gekregen... Iedereen heeft nu een mooi blauw koeltasje.
U kunt dit tasje vullen met een koelelement zodat het eten en drinken van uw kind fris
blijft. Dat is voor de lunch wel zo fijn.
ALGEMENE BERICHTEN
Kerstkuier van Het Kompas op donderdag 17 december 2015 (herhaling).
Dit jaar wordt door de kerstcommissie, team en leerlingen van Het Kompas een
Kerstwandeling voor ouders/verzorgers en leerlingen georganiseerd.
We lopen samen met de kinderen een route langs 7 scènes waarin het kerstverhaal
wordt verteld. Onze school is zowel het begin als eindpunt.
Om alles organisatorisch zo goed mogelijk te laten verlopen zijn de leerlingen en
ouders/verzorgers( 1 per gezin) in 6 groepen van ongeveer 30 personen verdeeld. Na
een korte instructie worden de groepen om de 5 minuten op pad gestuurd. De

uitnodiging met daarin de regels en het vertrekschema, worden met deze nieuwsbrief
als extra bijlage verzonden. De eerste groep vertrekt om half vier ! Alle kinderen
nemen een lichtje mee, wat van te voren op school is gemaakt. We geven dit lichtje mee
naar huis, waar het bevestigd kan worden aan een lampionstokje dat op de dag van de
kerstwandeling meegenomen kan worden naar school.
De wandeling zal ongeveer een uur/anderhalf uur duren. Terug op school staat er voor
iedereen iets warms klaar en kunt U samen nog even nagenieten. We raden iedereen aan
om laarzen of ander stevig schoeisel te dragen omdat de wandeling voor het grootste
deel over onverharde paden gaat.
Mochten de weersvoorspellingen heel erg slecht zijn, dan vieren we het kerstfeest
alleen met de kinderen in school.
We hopen op een mooie kerstkuier samen !
De beste wensen voor 2016
Mede namens mijn gehele team, wens ik jullie allen hele fijne feestdagen en het
allerbeste voor een goed en gezond 2016 !!!
Tot ziens op maandag 4 januari 2016.

